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دانشگاه مالرد بهطور پیوسته در سالهای اخیر بهعنوان
پژوهشگربرترشهرستانهمانتخابشدهاند.
آیا این واحد دانشگاهی در فعالیتهای
دانشبنیان و غیرشهریهای هم موفقیتهایی
داشتهاست؟
درحال حاضر زیرساختها و امکانات مناسبی برای
راهاندازی و ایجاد مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه
آزاد اسالمی غرب استان تهران که مکان آن در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد مالرد هست ،انجام شده که شامل
سرمایهگذاری در حوز ه آموزش و پژوهش در رشتههای
موردنیاز استان تهران و شهرستان مالرد و استفاده از
ظرفیتهای کارآفرینی دانشآموختگان دانشگاه و
استفاده از امکانات منحصر به فرد دانشگاه آزاد اسالمی
غرب استان تهران برای تجاریسازی فناوریهای
نرم و ...است .ایجاد خوشههای فناوری در زمینه
فناوریهای نرم از طریق مدیریت پذیرش واحدهای
فناوری ،توسعه همکاری هدفمند میان دانشگاه با سایر
دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی شهرستان مالرد
حوزه گرایش تخصصی هم از دیگر اقدامات ما دراین
در 
حوزهاست.

فرهنگی دانشگاه در واحد و با توجه نیازهای جامعه
هدف خود که شامل دانشجویان ،اساتید ،کارکنان
و خانوادههای آنهاست ،در بخشهای مختلف امور
فوقبرنامه فرهنگی فعالیت میکند .مهمترین هدف
ما در حوزه فرهنگی دانشجویی واحد استفاده از
پتانسیل سایر حوزهها برای پیشبرد اهداف فرهنگی
بوده است .لذا شاهد هستیم که علیرغم کمبود نیروی
انسانی در بخش فرهنگی برنامههای متنوعی با کیفیت
مطلوب اجرا شده است .همکاری تنگاتنگ با نهادهای
فرهنگی شهرستان مالرد درقالب برنامههایی چون
برگزاری اولین همایش تبیین منظومه فکری مقام
معظم رهبری (دامعزه) با همکاری دفتر امامجمعه

محترم و حوزههای علمیه شهرستان و برگزاری
نشست فرهنگ ترافیک با همکاری فرماندهی
محترم انتظامی شهرستان مالرد ،بازدید از کمپهای
ترک اعتیاد با همکاری اداره بهزیستی شهرستان و...
ازجمله دیگر اقدامات ما دراین حوزه است .برگزاری
کارگاههای آموزش سبک زندگی اسالمی  -ایرانی،
برگزاری جلسات مشاوره مذهبی و فرهنگی ،تجلیل
از فعاالن و خادمان فرهنگی ،برگزاری اردوهای
جهادی بسیج دانشجویی ،برگزاری برنامههای
فرهنگی در مناسبتهای ملی و مذهبی ،برگزاری
جلسات هماندیشی فرهنگی اساتید ،برگزاری جلسات
رونمایی ،معرفی و نقد کتاب ،برگزاری مسابقات

برای ارتقای سطح فرهنگی دانشجوبان چه
اقداماتیصورتگرفتهاست؟
واحد مالرد با هدف رشد و ارتقای فرهنگ ایرانی و
اسالمی و در راستای عملیاتی کردن اسناد جامع

کتابخوانی ،برگزاری جلسات پرسش و پاسخ ،برگزاری
کرسی آزاداندیشی و نیز نشستهای تخصصی برای
تبیین مسائل روز و جشنوارههای هنری و ادبی و صنایع
خالق فرهنگی و تفاهمنامه همکاری با فرماندهی
انتظامی و کمیته امداد شهرستان ازجمله دیگر
فعالیتهای فرهنگی اجتماعی واحد مالرد در این
سالها بوده که امید داریم با توجه به ابالغ سند جامع
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی شاهد عمقبخشی
بیشتر و ارتقای برنامههای فرهنگی واحد باشیم.
تا پایان امسال چه برنامههای جدیدی در واحد
انجامخواهدشد؟
یکی از اقدامات ،باال بردن استاندارد آموزشی و
فرهنگی است .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد دارای
سه ساختمان آموزشی شامل فضایی به متراژ 10هزار
مترمربع و تعداد بیش از  65کالس درس و بیش از
 ۳۵اتاق اداری و 25هزار مترمربع محوطهسازی و
فضای سبز در زمینی به مساحت  ۱۰هکتار است که
میتواند ظرفیت خوبی برای پذیرش بیشتر دانشجو و
تامین رشتههای بینرشتهای و کاربردی و توسعه مرکز
رشد واحدهای فناوری و مرکز آموزشهای کوتاهمدت
تخصصی  -کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی غرب استان
تهران باشد تا از این طریق ارتباط با صنایع شهرستان و
استان با جدیت بیشتر پیگیری شود که دراین راستا
اقدامات الزم در دست انجام است.

کارمندموفقواحدمالرد:
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سـلمان صفوی ،سرپرسـت معاونت
مالـی و اداری واحـد ملارد اسـت
و ازسـوی ایـن واحددانشـگاهی
بهعنـوان کارمنـد نمونـه معرفـی
شـده اسـت .او متولـد سـال 1363
شــهرستــان جیرفـت از توابـع
استـــان کرمـان و دارای مـدرک
دکتـری مهندسـی عمـران آب از
واحـــد علـوم و تحقیقـات تهـران
اسـت .او تحصیلات ابتدایـی را تـا
پیشدانــــشگاهی در شهرسـتان
جیرفـت و کرمـان گذرانـد و در سـال  1381در کنکـور سراسـری موفـق
بـه قبولـی در رشـته مهندسـی عمـران دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان
میشـود و در سـال  1386در رشـته کارشناسـی ارشـد عمـران آب و در
سـال  1388بـا کسـب رتبـه یـک در آزمـون کتبـی و شـفاهی دانشـگاه
آزاد اسلامی واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران در رشـته دکتـری عمران
آب پذیرفتـه و در این رشـته تحصیلات خـود را میگذرانـد .او کارمندی
اسـت کـه بهعنـوان اسـتاد نمونـه دانشـگاه هـم معرفـی شـده اسـت .در
ادامـه بـا او بیشـتر آشـنا میشـوید.
از چـه زمانـی بـه دانشـگاه وارد شـدید و درچـه قسـمتهایی
خدمـت کردهایـد؟
سـال  1389بهعنـوان اسـتاد حقالتدریس و در سـال  ،1390بـه عضویت
هیاتعلمـی گـروه عمـران در واحـد ملارد در آمـدم و در همـان سـال
مدیرگـروه عمـران کاردانـی و کارشناسـی واحـد شـدم و در سـال 1391
همزمـان ریاسـت اداره عمـران واحد بـه بنـده محول شـد که در آن سـال
توانسـتیم با کمـک مسـئوالن وقـت ،پـروژه سـاختمان آموزشـی 6200
مترمربعـی واحـد ملارد را بـه اتمـام برسـانیم و از سـال  1391تـا 1393
مسـئولیت معاونـت آموزشـی و دانشـجویی واحـد بـه بنـده محـول شـد

کـه در آن زمـان موفـق شـدیم  13گرایـش کارشناسیارشـد را در واحـد
راهانـدازی کنیم .در سـال  ،1394مسـئولیت اداره عمـران و مدیریت گروه
کارشناسیارشـد عمـران به بنـده محول شـد و از سـال  1396مسـئولیت
مهـم سرپرسـتی معاونـت اداری و مالـی واحـد را نیـز برعهـده گرفتـم و
اکنـون در این پسـت مشـغول به خدمـت هسـتم؛ عالوهبـر ایـن ،بهعنوان
اسـتاد نمونه واحـد در سـال  ،1391اسـتاد پژوهشـگر برتر واحد در سـال
 1393و اسـتاد پژوهشـگر برتر شهرسـتان ملارد در سـال  1394انتخاب
شـدم.
چرا دانشگاه آزاد اسالمی را برای اشتغال انتخاب کردید؟
دانشـگاه آزاد اسلامی یکـی از بزرگتریـن مراکـز علمـی کشـور اسـت و
بـا شـناختی کـه از پتانسـیلهای آموزشـی ،پژوهشـی و فرهنگـی ایـن
دانشـگاه داشـتم عالقهمنـد بـه اشـتغال در ایـن محیـط علمـی بـودم.

بهعنـوان معـاون اداری و مالـی دانشـگاه ،در یـک نـگاه واقعی
چقدر تلاش میکنید در کنـار دانشـجویان و کارمندان باشـید
و مشـکالت آنها را تسـهیل کنید؟
معـاون اداری و مالـی در دانشـگاه آزاد اسلامی نقـش مهمی ایفـا میکند.
همیشـه سـعی کـردم کـه در اتاقـم روی اربابرجوع بـاز باشـد و در جهت
تسـهیل امـور دانشـجویان و همکارانـم حداکثر تالشـم را انجـام دهم.
آیا درکار خود خالقیت دارید؟
بنده اعتقـاد دارم هر فـردی در وجـودش خالقیـت دارد ،ولـی بزرگترین
مانع بـرای خالقیـت ترس اسـت و ایـن تـرس و هراس اسـت که انسـانها
را از ایدههـای خالقانـه بـاز مـیدارد .بنـده همیشـه و در هـر زمانی سـعی
کـردم بـا مشـورت گرفتـن از دوسـتان و همکارانـم بـرای هـر مسـالهای
راهحلـی پیـدا کنـم و بـا اعتمـاد بهنفـس بـاال و تـوکل بـه خداونـد و بدون
هیچگونـه تـرس و واهمـهای در جهـت تسـهیل امـور گام بـردارم .شـاید
اعتمـاد بهنفس بنـده بوده کـه در سـال اول اسـتخدامم مسـئولیت مهمی

چون معاونـت آموزشـی و دانشـجویی یـک واحد دانشـگاهی را عهـدهدار
شـدم.
آیـا مایـل هسـتید در آینـده فرزنـد شـما در دانشـگاه آزاد
اسلامی تحصیـل کنـد؟
بلـه حتمـا؛ دلیـل آن هـم وجـود اعضـای هیاتعلمـی مجـرب در تمامی
رشـتهها و اسـاتید بزرگی اسـت کـه خـودم در دانشـگاه افتخار شـاگردی
آنهـا را داشـتهام.

بهعنـوان معـاون اداری و مالـی دانشـگاه چه خبر خوشـی برای
دانشـجویان واحد درسـال  97دارید؟
یکـی از مهمتریـن نیازهـای امـروز کشـور پیونـد مراکـز علمـی بـا حـوزه
صنعـت و تجـارت اسـت کـه در ایـن خصـوص تالشهـای فراوانـی انجام
گرفته اسـت .اخیرا باتوجه بـه نزدیکی شـهرکهای صنعتی بـه واحدهای
دانشـگاهی غـرب اسـتان تهـران ،محوریـت برنامه علمـی حـوزه صنعت
و تجـارت بـه واحدهـای شـهرقدس ،ملارد و صفادشـت واگـذار شـده
اسـت و در جلسـات متعـددی که بـا مسـئوالن شهرسـتان داشـتیم طرح
و برنامههـای گسـتردهای را در ایـن خصـوص تنظیـم کردیـم .در سـال
جدید مرکـز آموزشهـای تخصصـی در واحـد راهاندازی شـد کـه وظیفه
آن تربیـت نیـروی متخصـص جهـت بـازار کار اسـت .در بخشـنامهای هم
کـه اخیـرا توسـط معاونـت محتـرم توسـعه و منابـع دانشـگاه بـه واحدها
ابالغ شـد ،بنـده ایـن نویـد را میدهـم کـه دانشـجویان عزیـز میتوانند از
تسـهیالت با حداقل سـود در بانک ملـی جهت پرداخت شـهریه اسـتفاده
کننـد .همچنین صنـدوق رفـاه دانشـجویی واحد ملارد با قوت بیشـتری
در جهت رفع مشـکالت مالـی دانشـجویان گام برداشـته کـه دغدغههای
پرداخـت شـهریه را از دوش این عزیـزان به حداقل برسـاند .بنـده و تمامی
همـکاران زحمتکـش واحـد تالشمـان را در جهـت تربیـت دانشـجویان
ماهـر و کارآمـد بـهکار میبندیـم کـه انشـاءا ...عزیـزان دانشـجو بعـد از
فراغـت از تحصیـل بتواننـد بـرای جامعـه کاراتر باشـند.
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